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PISMO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — GEGENBAUER POLSKA w STARACHOWICACH

Nie zna śmierci Pan żywota
1. Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota;
rozerwała grobu pęta
Ręka święta. Alleluja!
2. Twój, Adamie, dług spłacony,
Okup ludzki dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
Dziećmi twymi. Alleluja!
3. Próżno, straże, grób strzeżecie!
Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury. Alleluja!
4. Teraz On na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
która drogo dziś przybrana
Kosztem Pana. Alleluja!
5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.
Alleluja! Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, wszelkiej pomyślności
i Błogosławieństwa Bożego
pracownikom MAN, PKC i Gegenbauer
życzy
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Wybory w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
w MAN BUS
W dniu 21 marca odbyły się wybory w naszej Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej. Wybraliśmy nowy Zarząd Związku na następną czteroletnią kadencje obejmującą lata 2018 – 2022. Na funkcję przewodniczącego wybrano dotychczasowego szefa Związku
Jana Seweryna. Ponadto wybrano dwudziestoosobową Komisję
MOZ, trzyosobową Komisję Rewizyjną i ośmiu delegatów na WZD
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Każdy z zakładów
które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej otrzymał tyle miejsc mandatowych ile wynikało z
liczby członków w danym zakładzie. Znacznie zmienił się skład Komisji. Weszło do niej dużo nowych osób. Miejmy nadzieję, że wniosą
one coś nowego i Komisja będzie działać z jeszcze większą energią.
Lista członków Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nazwisko i imię
Chorab Mirosław
Cieśla Jacek
Czaja Monika
Dudzic Jan
Fereniec Krzysztof
Górecki Mirosław
Gralec Grzegorz
Kępiński Andrzej
Kleczaj Krzysztof
Maciąg Maciej
Maciąg Waldemar
Mirota Sylwia
Moroń Stanisław
Płatek Marcin
Podsiadło Mariusz
Pożoga Konrad
Przygoda Remigiusz
Puchała Wojciech
Seweryn Jan
Staniek Krzysztof
Wolański Mariusz

Zakład
PKC
MAN
PKC
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
PKC
MAN
PKC
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN

Komisja Rewizyjna Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej w MAN BUS
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Bernacka Alicja
Kamoda Wojciech
Kotuła Małgorzata

Zakład
MAN
MAN
PKC

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8.

Nazwisko i imię
Chorab Mirosław
Fereniec Krzysztof
Górecki Mirosław
Kępiński Andrzej
Maciąg Maciej
Przygoda Remigiusz
Seweryn Jan
Śliz Michał

Zakład
PKC
MAN
MAN
MAN
PKC
MAN
MAN
PKC

W dniu 10 marca zmarł

Jan Plech

wyrazy współczucia rodzinie zmarłego składają
koledzy i współpracownicy
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Podwyżka płacy w MAN
W dniu 26 marca w MAN podpisane zostało porozumienie o
podwyżce wynagrodzeń. Porozumienie obejmuje lata 2018 i
2019. W roku 2018 płace zasadnicze wzrosną o 6,5%. Ponadto
do płacy zasadniczej włączona zostanie premia z oceny pracownika (8%, a w praktyce 6,67% - bez skutków). Podwyżka
wchodzi z dniem 1 stycznia bieżącego roku co oznacza, że przy
wypłacie za marzec nastąpi wyrównanie za styczeń i luty. Tu
warto wspomnieć, że na mocy tego porozumienia 134 osoby
zatrudnione za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
przejdą na umowy bezpośrednio z MAN-em, a 176 osób, które
mają umowy terminowe z MAN-em dostanie umowy na czas
nieokreślony. W roku 2019 płace wzrosną o 3,5%, a dodatkowo
1% funduszu płac zostanie przeznaczone na podwyżki indywidualne. W praktyce płaca zasadnicza w tym roku wzrośnie średnio o około 200 zł. Po wliczeniu premii z oceny płaca wzrośnie o
ponad 13% co przełoży się pozytywnie na podwyżkę w roku
przyszłym, a także na wysokość odpraw emerytalno-rentowych i
jubileuszy. W roku bieżącym wzrośnie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, a także dobrowolny dodatek i premia
koncernowa. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych to ich
płaca w tym roku wzrośnie również o 6,5%, a dodatkowo do
płacy zasadniczej włączone zostanie 5% premii i tak zwany
dodatek szkodliwy (92,11 zł.) Szczegóły porozumienia w naszej
gazetce.
Podwyżka płacy w PKC
W dniu 26 marca zakończyły się negocjacje płacowe w PKC
ostatecznie ustalono, że płace wzrosną o 130 zł. w 3 i 4 grupie
osobistego zaszeregowania. W grupie 2 płace wzrosną o 80 zł.
ale pracownicy posiadający tę grupę mają dużą szansę na uzyskanie grupy 3 co będzie się wiązało z kolejną podwyżką wynikającą ze zmiany kategorii zaszeregowania. Ponadto do 200 zł.
wzrośnie tak zwany dodatek frekwencyjny. Podwyżka wejdzie
od 1 kwietnia br. Stosowne porozumienie pomiędzy związkami
zawodowymi a Zarządem PKC podpisane zostanie jeszcze w
tym tygodniu.
Okresy rozliczeniowe w MAN
Obecny okres rozliczeniowy kończy się wraz miesiącem marcem. Następny okres rozliczeniowy obejmuje dwa miesiące
(kwiecień i maj), a kolejny siedem miesięcy (od czerwca do końca grudnia).
Dobrowolny dodatek w MAN
Przy wypłacie za miesiąc marzec wypłacona zostanie druga
część tzw. dobrowolnego dodatku (40%).
Premia z zysku koncernu (MAN)
Jak się dowiadujemy tak zwana premia z zysku koncernu wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj. Ma to
być 55% średniej liczonej z miesięcy wrzesień, październik i
listopad ubiegłego roku. Do średniej tej wlicza się premie i
wszystkie dodatki (nocny, szkodliwy, funkcyjny itp.)
Komisja Socjalna w MAN
W dniu 23 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie
Komisji Socjalnej. Przyznano:
 67 pożyczek budowlanych
 4 zapomogi socjalne (opodatkowane)
 58 zapomóg losowych (nieopodatkowanych)
 Przełożono na następne posiedzenie 2 wnioski o zapomogi losowe (wnioskodawcy powinni uzupełnić dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o zapomogę)
Komisja Socjalna w PKC
W dniu 26 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie
Komisji Socjalnej. Przyznano:
 17 pożyczek remontowych
 15 zapomóg losowych (nieopodatkowanych)
Dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 275 osób.
Książka Jerzego Nobisa
Ukazała się książka Jerzego Nobisa byłego sekretarza Komisji
Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach w roku 1981. Jerzy Nobis był bardzo
zaangażowany w działalność związkową, co „doceniła” Służba
Bezpieczeństwa. W stanie wojennym Jerzy Nobis był najdłużej
internowanym związkowcem ze Starachowic. W ośrodkach internowania przesiedział prawie rok. Po wyjściu z internowania
wyjechał na emigrację do Francji. Po przejściu na emeryturę
powrócił do Polski i mieszka obecnie w Seredzicach.
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Sprawozdanie
z działalności Komisji Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
w MAN BUS w kadencji 2018-2022

Szanowni Państwo
Kończy się właśnie czteroletnia kadencja, na którą w
roku 2014 zostały wybrane władze wszystkich szczebli naszego Związku. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj, aby podsumować to, czym zajmowaliśmy się w ciągu tych czterech
lat i wybrać nowe władze na następną kadencję 2018 –
2022. Jak wiadomo nasza Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa obejmuje swoim działaniem MAN BUS, PKC
GROUP i częściowo Gegenbauer.
Główna nasza działalność, którą prowadziliśmy przez
ostatnie cztery lata to rozwiązywanie i załatwianie spraw
bieżących poszczególnych pracowników i grup pracowników. To doraźne interwencje u prezesów poszczególnych
firm jak również u personelu niższego szczebla. Oprócz
tych spraw, których ciężar gatunkowy jest niewielki, ale
które z kolei są dla pracowników bardzo ważne, zajmowaliśmy się sprawami dotyczącymi całych firm i wszystkich
zatrudnionych w nich pracowników. Było to więc negocjowanie różnego rodzaju porozumień i regulaminów w tym
regulaminów pracy i regulaminów zakładowych funduszy
świadczeń socjalnych. W ubiegłym roku udało się w MAN
sfinalizować ujednolicenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Było to konieczne gdyż dotychczasowy Układ
obrósł dwudziestoma protokołami dodatkowymi, co powodowało, że był on bardzo nieczytelny. Układ został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy i od ubiegłego
roku funkcjonuje w firmie. W PKC zainicjowaliśmy proces
ujednolicenia regulaminów wewnątrzzakładowych, ale jak
na chwilę obecną nie zostało to jeszcze sfinalizowane. Bardzo istotna sprawą było i jest negocjowanie wzrostu wynagrodzeń. Rozmowy na ten temat odbywają się regularne,
co roku w MAN, w PKC i w Gegenbauer. Niestety wszyscy
pracodawcy nie są chętni do zdecydowanego wzrostu wynagrodzeń, dlatego rozmowy na ten temat są trudne i nie
zawsze spełniają nasze oczekiwania. W chwili obecnej zarówno w MAN jak i PKC trwają bardzo trudne rozmowy
płacowe. W MAN doszło nawet do pikiety. Jak się te rozmowy skończą nie wiadomo.
W ostatnich dniach stanęło przed nami nowe wyzwanie.
Otóż firma obsługująca MAN-a, a więc Gegenbauer, przegrała przetarg na dalszą działalność w MAN i z końcem
kwietnia odejdzie. Jej miejsce zajmie firma Apleona. Zadaniem naszym będzie zadbanie o to, aby pracownicy zatrudnieni w Gegenbauer przeszli płynie do Apleona, a więc na
zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy. Pierwsze spotkanie z
przedstawicielami Apleona już się odbyło. Następne odbędzie się wkrótce. Warto wspomnieć, że w Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Gegenbauer
wybrany został nowy przewodniczący, którym jest Jan Radecki. Po formalnym wejściu Apleone do MAN-a organizacja związkowa w 100% objęta zostanie działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS, a jej
przewodniczący wejdzie do Komisji Międzyzakładowej.
Uważam, że dobrze się stało, że Gegenbauer odejdzie, bo
współpraca z jego przedstawicielami była bardzo trudna, a
poza tym ograniczały ją przepisy związkowe, bo organizacja związkowa w Gegenbauer formalnie podlegała pod Komisję Międzyzakładową w Philip Moris Polska w Krakowie.
Trzeba też powiedzieć, że w ubiegłym roku właścicielem
fińskiego koncernu PKC GROUP została hinduska firma
MATHERSON. Jak dotychczas nie miało to jakiegoś większego wpływu na pracowników PKC. Niestety jak do tej
pory nie udało nam się spotkać z przedstawicielami MATHERSON, chociaż kilkakrotnie o to wnioskowaliśmy.
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Prowadząc bieżącą działalność nie zapominamy o historii
naszego Związku. Staramy się ją propagować i upamiętniać, bo jest ona piękna i tragiczna zarazem. Żaden związek w Polsce takiej historii nie ma. W roku 2014 ufundowaliśmy popiersie księdza Jerzego Popiełuszki. Zostało ono
umieszczone w kościele Świętej Trójcy. W roku 2015 przy
kościele Świętej Trójcy odsłonięty został obelisk Anny Walentynowicz. W roku 2017 przy kościele Wszystkich Świętych odsłonięty został Pomnik Solidarności.
Dużą wagę przywiązujemy do informacji związkowej.
Wydajemy w nakładzie 1000 egzemplarzy gazetkę
„Wiadomości Związkowe”. Gazetka nasza ma także internetową, kolorową wersję, która rozsyłana jest pocztą internetową do ponad 400 osób. Prowadzimy stronę internetową i jesteśmy obecni na Facebooku. Wszystkie wydarzenia, w których bierzemy udział są fotografowane i filmowane. Dobrze nam się współpracuje z lokalnymi mediami:
„Gazetą Starachowicką”, „Tygodnikiem Starachowickim”,
„Kurierem Starachowic”, „Echem Dnia” i Telewizją Starachowicką. Media te na bieżąco informują o naszej działalności.
Aby członkowie Komisji Międzyzakładowej posiadali
wiedzę merytoryczną dotyczącą działalności związkowej
organizowane są szkolenia, które prowadzą eksperci z Komisji Krajowej. Szkoleń takich odbyło się kilka i uczestniczyli w nich nie tylko członkowie Komisji, ale także młodzi
członkowie Związku, którzy w założeniu są następcami
osób odchodzących z władz Związku.
Dla członków Związku organizujemy wycieczki, loterie i
festyny. Fundujemy paczki mikołajkowe i upominki z okazji
Dnia Kobiet. Przy naszej Komisji Międzyzakładowej działa
Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi, który liczy
163 członków. Współpracujemy ze starachowickim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach pomocy ludziom dotkniętym kalectwem zbieramy plastikowe nakrętki.
Dotychczas zebraliśmy i przekazaliśmy kilkadziesiąt worków dla dwóch osób. Osoby te za pieniądze uzyskane ze
sprzedaży zakrętek kupują sprzęty rehabilitacyjne dla swoich dzieci.
W zakładach, które obejmujemy swoim działaniem sprawujemy nadzór nad zakładowymi społecznymi inspekcjami
pracy, kasami pożyczkowymi i zakładowymi funduszami
świadczeń socjalnych. Nasi przedstawiciele uczestniczą w
komisjach BHP i komisjach pojednawczych. Warto wspomnieć, że zakładowy społeczny inspektor pracy w MAN
Zbigniew Palacz, który jest członkiem „Solidarności” i który
aktywnie współpracuje z naszym Związkiem, zajął w kolejny trzech latach najwyższe miejsca w konkursach na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Bierzemy udział
w różnego rodzaju spotkaniach z przedstawicielami pracowników i pracodawców z innych zakładów MAN-a w tym
z Niemiec. Mamy przedstawicieli w europejskich radach
pracowników MAN-a i PKC. Jesteśmy obecni w ponadzakładowych strukturach związkowych. Jan Seweryn jest
członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ
„Solidarność”. Mamy delegatów na WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Jesteśmy największą organizacją związkową w Regionie Świętokrzyskim. To jest
powód do dumy, ale jednocześnie do zwiększenia aktywności, bo przecież wiadomo, że od największych oczekuje
się najwięcej.
Będąc przewodniczącym staram się prowadzić niezależną politykę związkową, dlatego nasza organizacja nie jest
uwikłana w żadne układy i zależności. Nikt nami nie steruje i
nikt nie jest w stanie wywierać na nas nacisków, co niestety
niejednokrotnie zdarza się w przypadku innych organizacji
związkowych.
(ciąg dalszy na str. 4)
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Sprawozdanie
z działalności Komisji Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
w MAN BUS w kadencji 2018-2022
(ciąg dalszy ze str. 3)

W roku 2016 podjęliśmy inicjatywę mającą na celu zmianę przepisów
prawa pracy i przepisów o związkach zawodowych. Chodziło między
innymi o usunięcie z Kodeksu Pracy zapisów o elastycznym czasie
pracy, wprowadzenie zapisu o wolnych sobotach, usunięcie zapisu o
wypowiadaniu Zakładowego Układu Pracy, gdy związek chce wejść w
spór zbiorowy. Pisma w tej sprawie poszły do Zarządu Regionu, do
Komisji Krajowej i szefa Związku Piotra Dudy. Niestety nie było na to
żadnego odzewu. Podobnie było z inicjatywą pod nazwą „Ratujmy Tygodnik Solidarność”. To pismo, które z założenia miało być pismem
związkowym i które nosi logo związkowe stało się pismem społecznopolitycznym. Mało w nim o działalności Związku. Pismo w tej sprawie
rozesłałem do wszystkich struktur Związku w tym do Komisji Krajowej i
Piotra Dudy. Odzewu nie było żadnego.
Szanowni Państwo
Związek nasz ciągle się rozwija i rośnie w siłę. Od wielu lat nie było
miesiąca, aby się ktoś do „Solidarności” nie zapisał. Przeciętnie miesięcznie do Związku wstępuje 10 osób. W roku 2014 wstąpiło w nasze
szeregi 78 osób, w roku 2015 – 139 osób, w roku 2016 – 120 osoby, w
roku 2017 – 157 osób a w ciągu trzech miesięcy tego roku zapisało się
już 88 osób. W sumie w ciągu ubiegłych czterech lat do „Solidarności”
wstąpiło 571 osób. W chwili obecnej do Związku należy: w MAN-ie 767
osób, w PKC 275 osób i w Gegenbauer 29 osób. Mamy także 5 emerytów i 39 związkowców w agencji pracy tymczasowej. W sumie mamy
1115 członków.
Chociaż nasza organizacja związkowa działa prężnie to jednak jest
jeszcze wiele do zrobienia. Nadal należy prowadzić pracę mająca na
celu wzrost uzwiązkowienia jak również wzrost świadomości związkowej pracowników. Nie do zaakceptowania jest minimalna wręcz aktywność związkowa członków Związku. Chociaż jesteśmy dużą – jak na
obecne warunki – organizacją związkową to wciąż brak jest ludzi, którzy
chcą działać w ramach komisji wydziałowych. Niezadawalający jest
udział związkowców w akcjach organizowanych przez Związek. To się
musi zmienić, jeżeli chcemy, abyśmy mogli skutecznie osiągać cele, do
których Związek został powołany. Niepokoi bardzo małe zaangażowanie w działalność związkową ludzi młodych. A to właśnie oni powinni
być główną siłą Związku, bo przed nimi jest wiele lat pracy, dlatego to
oni powinni tworzyć warunki, w jakich ta praca będzie przebiegać, a
mogą to robić działając w strukturach związku zawodowego
„Solidarność”.
Szanowni Państwo
Działalność związkowa jest sprawą bardzo trudną i odpowiedzialną.
Jako związek zawodowy musimy działać w granicach prawa, a prawo to
jest tak skonstruowane, że jak już powiedziałem niejednokrotnie uniemożliwia nam skuteczne rozwiązania. Jako odpowiedzialny związek
zawodowy musimy starać się godzić interesy pracowników i pracodawców. Musimy dbać o utrzymanie miejsc pracy i warunki w jakich pracują
pracownicy. Niestety często spotykamy się z niezrozumieniem zarówno
jednej jak i drugiej strony.
W tym miejscu chciałbym podziękować ustępującej Komisji Międzyzakładowej. Była to dobra Komisja na którą zawsze mogłem liczyć. Decyzje podejmowaliśmy w sposób demokratyczny i zawsze były one poprzedzone merytoryczną dyskusją. Uważam, że Komisja dobrze spełniła swoją rolę i dobrze przysłużyła się pracownikom firm, które obejmowała swoim działaniem.
Na zakończenie powiem, że w nowej kadencji czeka nas wiele wyzwań. Na pewno będzie wiele problemów i spraw do załatwienia. Będą
trudności i przeszkody. Wszystkiemu temu jesteśmy jednak w stanie
sprostać, gdy będziemy zdeterminowani i zmotywowani do działania, a
najważniejsze, gdy będziemy solidarni.
Jan Seweryn
Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność w MAN BUS
Starachowice, 21.03.2018 r.
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Porozumienie dotyczące
polityki płacowej w latach 2018-2019
(Fragmenty)
§1
Z dniem 01.01.2018 r. płaca zasadnicza pracowników wzrośnie o 6,5%, ale nie więcej niż 500 zł brutto.
Z dniem 01.05.2018 nastąpi likwidacja premii regulaminowej z oceny indywidualnej dla pracowników na
stanowiskach robotniczych 8% i włączenie neutralnie
kosztowo 6,67% do płacy zasadniczej. Ocena pracownicza dla pracowników na stanowiskach robotniczych zostanie jednak utrzymana i dokonywana raz
w roku zgodnie z procedurą.
Z dniem 01.05.2018 nastąpi zmiana podziału premii
regulaminowej dla pracowników na stanowiskach
nierobotniczych, tj. max. 5% uzależnione będzie od
produktywności na poziomie zakładu, max. 5% od
jakości mierzonej wskaźnikiem QK oraz max. 5% od
realizacji celów indywidualnych. Premia za realizację
celów indywidualnych będzie wypłacana jak dotychczas raz w roku na koniec kwietnia danego roku po
rozliczeniu celów ubiegłorocznych. Procedura dotycząca rozliczania celów dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych zostanie odpowiednio dostosowana.
Z dniem 01.05.2018 nastąpi likwidacja premii regulaminowej z oceny indywidualnej dla pracowników na
stanowiskach nierobotniczych na poziomie 5% i włączenie neutralnie kosztowo 4,05% do płacy zasadniczej.
Z dniem 01.05.2018 dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych nastąpi włączenie do płacy
zasadniczej kwoty 92,11 zł brutto przy jednoczesnej
likwidacji dodatku szkodliwego dla tej grupy pracowników.
Z dniem 01.01.2019 płaca zasadnicza pracowników
wzrośnie o 3,5% przy założeniu średniej inflacji w
roku 2018 na poziomie 2,5%. Jeśli inflacja będzie
wyższa niż 2,5% podwyżki wynagrodzeń będą o 1%
wyższe niż średnia inflacja w roku 2018.
§3
Strony porozumienia ustalają, że budżet na indywidualne podwyżki w roku 2019 wynosi 1% funduszu
płac zasadniczych pracowników objętych ZUZP na
dzień 31.12.2018. Podwyżki indywidualne będą obowiązywać z dniem 01.01.2019.
Z dniem 01.03.2018 nastąpi podwyższenie dodatku
koordynatorskiego do kwoty 515 zł brutto. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zostanie uwzględniony zapis , że co 3 lata nastąpi analiza i ewentualna weryfikacja dodatku
Pracownicy tymczasowi, świadczący pracę u pracodawcy użytkownika na dzień podpisania porozumienia ze stażem pracy co najmniej 18 miesięcy w MAN
Bus otrzymają umowę z MAN Bus na czas określony
po pozytywnej rekomendacji przełożonego i działu
personalnego, najpóźniej w terminie do 20.04.2018.
Z pracownikami zatrudnionymi na dzień podpisania
porozumienia w MAN BUS ze stażem pracy powyżej
3 lat, wynikającym z ciągłości zatrudnienia, po pozytywnej rekomendacji przełożonego i działu personalnego, Pracodawca podpisze umowy na czas nieokreślony, najpóźniej w terminie do 30.04.2018.
Premia dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych z rozliczenia celów za rok 2018 będzie naliczana: za miesiące styczeń-kwiecień max.8%, za
miesiące maj-grudzień max. 5%.

